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Visie in ontwikkeling – inleiding op de bibliografie
Er waren verschillende aanleidingen om een lijst te maken van door mij geschreven en
gepubliceerde artikelen op het terrein van de relatie kind – natuur, met name die waarvan een
digitale versie beschikbaar is. Ik heb echter behoefte om voorafgaande aan die lijst te reflecteren
op accentverschuivingen in mijn benadering van dit gebied en op hernieuwde aandacht voor
thema’s waarmee ik mij al eerder bezig hield.
Formele educatie
Gedurende mijn werkzame leven vormt educatie betreffende natuur en
milieu een groene draad. Eerst als onderwijzer (zie een reportage
daarvan in Bruinhorst & Baaren, 1973), later als lid van landelijke
projectgroepen die zich bezig hielden met leerplanontwikkeling voor
natuuronderwijs voor de basisschool, van achtereenvolgens de
Commissie Modernisering Leerplan Biologie (1973-1977) en het
project Natuuronderwijs in de basisschool (NOB) van de Stichting
Leerplanontwikkeling (1977-1982). Dat leidde tot publicaties als ‘Het
gebruik van de schoolomgeving’ (Bleijerveld/ Both/ Teernstra, 1977),
vele artikelen in ‘De Grabbelton’, het roemruchte blad van het NOB,
het boek ‘De tuin om de school - wat doe je ermee?’, waarvan ik de
hoofdredactie voerde en zelf ook veel aan de inhoud bijdroeg (Both, K,
e.a., 1982) en na vertrek bij de SLO twee boekjes over ‘Natuur – milieu
– techniek’ (Both, K., 1985 a en b). Ze hadden alle betrekking op gerichte, formele educatie binnen
het onderwijs, met ruime aandacht voor de relatie school – samenleving – natuur en voor wat in
onze tijd weer ‘leren in de echte wereld’ genoemd wordt. Het principe van ‘vraag het de dingen
zelf maar’ nam daarin een belangrijke plaats in, geïnspireerd door het werk van Jos Elstgeest
(Elstgeest, 1971; zie ook Both, 2006). Binnen NOB was er ook aandacht voor de ruimtelijke
kwaliteit van omgevingen en het beleven en beoordelen daarvan. Dus: ‘wat doen wij met de
ruimte?’ en ’wat doet de ruimte met ons?’ Dat kwam onder andere tot uiting in allerlei
‘stadspaden’ en in de aandacht voor het landschap als thema. Deze benadering werd ook wel
‘omgevingsonderwijs’ genoemd, kritisch leren meedenken over ruimtelijke ontwikkelingen mee
inbegrepen. Dit ruimtelijke facet kwam weer terug in de volgende fase van mijn loopbaan: de ruim
23 jaar dat ik inhoudelijke spin-in-het-web was van het Jenaplanonderwijs in ons land (Both, K.
red., 1992; Both, 1983). Een hoogtepunt binnen mijn Jenaplanwerk was het uitkomen van het boek
‘Jenaplan 21’ (Both, 1997), dat een bijdetijds Jenaplanconcept beschreef en ook in een Duitstalige
versie uitkwam (Both, 2001)
Naast de hoofdtaak ten behoeve van het Jenaplanonderwijs was er in die jaren ook een intensieve
betrokkenheid bij diverse NME-projecten, waaronder:
-de ontwikkeling van algemene kwaliteitscriteria voor NME, resulterend in het boekje ‘Werken
met standaarden: een perspectief’ (Hovinga/ van den Berg & Both, 1998; Both, 1999b);
-het project ‘Leven met verschillen’, gericht op biodiversiteit in het basisonderwijs (Both, K.,
2000);
-de ontwikkeling van het ‘educatieve model’ voor museum Naturalis, Leiden (Both, 1999b
-het leveren van commentaren op belangrijke documenten voor NME, waaronder Margadant – van
Arcken, 1990 en 1996;
-het ontwikkelen van een ‘invoeringsprogramma’ over buitenleren in de nabije schoolomgeving,
feitelijk een draaiboek en scholingsprogramma voor schoolteams (Both & de Vries, 1989).

Ook binnen de ontwikkeltaak voor de Jenaplanscholen kwam de NME aan bod, namelijk in het
samen met de SLO ontwikkelde leerplan ‘Wereldoriëntatie in ervaringsgebieden’ (Bouwmeester/
Bleijervel d/ Both, 1995 en Both, 1989). Dit leerplan werd door Marjan Margadant getypeerd als
leerplan voor wereldoriëntatie’ (Margadant- van Arcken, 1996, p. 9). Onderdeel hiervan was een
deelleerplan ‘ruimte’ voor 4 – 12- jarigen, waarbij het gaat om leren omgaan met ruimte en het
leren nadenken over (het omgaan met) de ruimte. Dit deelleerplan is verweven met het
ervaringsgebied ‘Omgeving en landschap’. In genoemd deelleerplan werden ook aanzetten uit de
jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw verwerkt (zie ook Both, K., red. 1992).
Kortom: Tot 2002 was ik vooral bezig met formele educatie, wat van een onderwijspedagoog ook
te verwachten is. Daarbinnen was ook aandacht voor de kwaliteit van leefomgevingen van
kinderen als onderwijsthema binnen NME. Dat laatste zou later weer nieuwe impulsen krijgen
vanuit ontwikkelingen als ‘place-based education’ in de Verenigde Staten de laatste tien jaar. Het
streven was ook gericht op een meer centrale plaats van de NME binnen het curriculum en het
schoolleven van basisscholen - binnen wereldoriëntatie. Dit in plaats van de marginale plaats die
NME meestal heeft in de scholen (Both, 1989)..
Als redacteur van het blad Mensenkinderen, gaf ik binnen het blad ook aandacht aan
natuurbeleving. Zo verscheen het boekje ‘The sense of wonder’ van Rachel Carson voor het
grootste deel in vertaling in afleveringen in zes nummers van het blad (Carson, 1992-1993).
Verschuiving van perspectief
Vanaf 2002 is een verschuiving van perspectief zichtbaar. Voor de Zonnehoeve, een boerderij in
Zeewolde waar kinderen met opvoedingsproblemen wonen en begeleid worden, werd op hun
verzoek door mij een inventarisatie gemaakt van relevante personen en instellingen en wat uit de
literatuur bekend is over de betekenis van natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen in
het algemeen en ‘zorgkinderen’ in het bijzonder. Dit ter onderbouwing van de ‘groene kant’ van
hun werk. Het overzichtsstuk (Natuureducatie en jeugdzorg, Both, 2003c) werd binnen een relatief
korte tijd (zes maanden) gemaakt, waarin veel voor mij nieuwe, met name Engelstalige, literatuur
werd gelezen en verwerkt en oudere literatuur weer ter hand genomen werd. Via het internet
werden waardevolle contacten gelegd en werd ook materiaal verkregen. Het leidde tot een
bevestiging en verheldering van het al langer sluimerende besef dat aandacht voor de natuur als
persoonlijkheidsvormende kracht vooraf gaat aan en mede grondslag is voor gerichte educatieve
arbeid, in de jeugdzorg en op school. Het is naast NME als morele vorming – gericht op een
verantwoorde omgang met natuur en milieu – een krachtig argument voor natuurervaring en
beleving van kinderen.
Maar als natuurervaringen zo belangrijk zijn voor een evenwichtige ontwikkeling van kinderen,
dan moet je je hart vasthouden voor de gevolgen van de teloorgang van dergelijke ervaringen in
moderne samenlevingen. Alledaagse, speelse ervaringen met natuur verdwijnen als sneeuw voor
de zon. Aandacht voor de (natuur- ) kwaliteit van de dagelijkse omgeving waarin kinderen
opgroeien is dan ook van groot belang. Dat is ook van toepassing voor de natuur- en
milieueducatie. Je kunt wel aan natuur- en milieueducatie doen, maar als ook voor natuureducatie
wezenlijke ervaringen onmogelijk worden (‘het uitsterven van ervaring’) ontvalt daaraan een
belangrijke basis.
Niet lang nadat genoemd overzicht gereed kwam verscheen ook het advies ‘Natuur en gezondheid’
van Gezondheidsraad en RMNO. Dit advies heeft uiteraard een heel andere (hogere) status en doel
dan mijn overzicht, maar de conclusies van beide komen sterk overeen.
Tijdens mijn inventarisatie werd me ook duidelijk dat natuur als persoonlijkheidsvormende kracht
in de Nederlandse pedagogiek en ontwikkelingspsychologie nauwelijks aandacht krijgt en dat in de
omgevingspsychologie in ons land kinderen grotendeels afwezig waren. Er zou dus heel wat

moeten gebeuren om een ‘groene pedagogiek’ van de grond te krijgen.
Het stuk voor de Zonnehoeve, uitgebreid met nieuw materiaal, was voorts uitgangspunt voor het
samenstellen van de bijdrage ‘Ruimte voor de jeugd en voor de natuur’ vanuit Stichting Oase/
Netwerk Springzaad aan het herzien van het netwerkdocument van ‘Ruimte voor de Jeugd’, de
‘vergroening’ van dat document (Schouten, 2005).
Er was dus een verschuiving in perspectief, namelijk naar de grondslagen van een pedagogiek van
de natuur, mede aan de hand van beschrijvingen van concrete praktijken. Dit
grondslagenonderzoek is naar mijn besef nog lang niet afgerond, maar gepubliceerde artikelen –
zie de lijst hierna - hebben naar ik hoop een functie van ‘wakker maken voor de problematiek’ en
als inspiratiebron. Het spontane, informele leren in kwalitatief hoogwaardige (natuurrijke)
omgevingen neemt daarbij een belangrijke plaats in.
In dezelfde periode werd in publicaties door mij ook aandacht gegeven aan de formele educatie
met betrekking tot natuur en milieu. Daarbij zijn direct bruikbare artikelen, waaronder
geactualiseerde versies van lang geleden gepubliceerde artikelen ‘vraag het de …. zelf maar’. Het
betreft ook thema’s waarover ik al heel lang een artikel wilde publiceren en dat op een gegeven
moment gewoon maar gedaan heb, meestal uitgedaagd door actuele ontwikkelingen: bijv. het
artikel over ‘hoe gaan de kinderen naar school?’ Enkele artikelen hebben het karakter van een
overzichtsartikel – als ‘koepel’ over concrete projecten, c.q. activiteiten (Both, 2004 a en b; 2005b,
2006). Enkele ontstonden uit lezingen – over natuurbeleving en religie en over ‘levend leren’.
Naast de discontinuïteit (genoemde perspectief-verschuiving) is er ook continuïteit. Eerdere
thema’s als samenlevings-georiënteerd werken in de school krijgen een nieuwe actualiteit in
eigentijdse vormen van omgevingseducatie. En binnen die omgevingseducatie als
burgerschapsvorming komt ook de natuurkwaliteit van leefomgevingen aan de orde. In die zin ben
ik in mijn interesses maar weinig veranderd.
De ontdekking van genoemde nieuwe ontwikkelingen in de Verenigde Staten stimuleerde mij dus
tot het schrijven van veel artikelen, vanuit het gevoel: hiervan moeten zoveel mogelijk mensen
kennisnemen’. Vanaf 2002 werden veel artikelen in tijdschriften en als hoofdstukken van een boek
gepubliceerd. In de lijst worden ook enkele oudere artikelen genoemd. Inhoudelijk betreffen de
genoemde artikelen natuur als (pedagogische) ‘omgeving’, natuuronderwijs en verwante artikelen
op het terrein van wereldoriëntatie.
Van de hier genoemde publicaties is een digitale versie aanwezig, tenzij anders vermeld.
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Vertalingen
‘Kinderleben. Zeitschrift für Jenaplanpädagogik’ gaf een themanummer uit over
Natur-Orientierung (Heft 23, juli 2006). Daarin werden drie artikelen van mij in
vertaling opgenomen:
-Spannend und grausam. Lesen im Buch der Natur (zie de Nederlandse versie op
www.cnme.nl)
-Schulgelände als naturnahe Lehrlandschaft (vertaling van A. 2004b uit bovenstaande
lijst)
-Kindergarten – Garten für Kinder (vertaling van A. 2005a uit bovenstaande lijst).

